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Bestemmelser til reguleringsplan 480R 
Elgfaret og Dyrgravveien boligprosjekt  
Kongsberg kommune       

 

480R Bestemmelser vedtatt   10.05.2017 

 

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING  

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.  

Planen skal legge til rette for boligbebyggelse, med særlig vekt på eneboliger, rekkehus og lei-
ligheter.   

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart vedtatt 10.05.2017.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Lindbojordet vedtatt 16.08.1976.  

§ 2 REGULERINGSFORMÅL  

Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens 
(PBL) §§ 11-8, 12-5 og 12-6:  

a) Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)  
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 
- Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse  
- Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 
- Energianlegg  
- Renovasjonsanlegg  
- Leikeplass 

    b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)  
- Kjøreveg 
- Holdeplass 
- Kollektivholdeplass 
- Parkeringsplasser 

    c) Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)  
- Turveg 
- Friområde 

    d) Sikringssone (PBL § 11-8 a)  
- Frisikt (H140)  

    e) Sone med særlig angitte hensyn (PBL § 11-8 c) 
- Bevaring kulturmiljø (H570) 
 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

§ 3.1 Krav vedrørende allmenn tilgjengelighet  

Før det utstedes ferdigattest for vegene innenfor planområdet, skal det være tinglyst erklæring 
om allmenn tilgjengelighet til fots og på sykkel langs turveg GT2 og GT3. Erklæringen skal kun 
kunne oppheves av Kongsberg kommune.  

§ 3.2 Rekkefølgekrav før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse  

Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse skal følgende krav være oppfylt for føl-
gende tema:  
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a) Vegetasjon  
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger rammetilla-
telse for tiltak, og kan bare iverksettes innenfor det området som tillatelsen omfatter.  

    b) Veger  
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, skal tekniske planer for disse 
være godkjent av kommunen.  

    c) Vann, overvann og avløp  
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for vann-, overvann- og avløpsledninger, skal tek-
niske planer for disse være godkjent av kommunen. Overvannsberegning med angivelse av 
flomveier skal være utarbeidet. Eventuelle fordrøyningsanlegg skal være identifisert. 

    d) Infrastruktur-tiltak internt 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på enkelttomter innenfor område BKS1, skal det 
være gitt brukstillatelse for følgende infrastruktur innenfor feltet: 
- veg f_SKV5 
- hovedledning for vann og avløp 
- Eventuelle fordrøyningsanlegg 
 

    e) Kulturminner 
Før det gis igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak i planområdet skal følgende do-
kumenter foreligge: For de kulturminnene som skal fjernes skal det være ferdigstilt en rapport 
utarbeidet i henhold til § 1.16, 8. avsnitt i kommuneplanen (2013-2015). 

Før det kan gis igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak i planområdet, skal steingjer-
dene som i henhold til planbeskrivelsen skal vernes være merket og inngjerdet med stabilt 
gjerde. Gjerdene skal plasseres langs bevaringssonene. Tilsvarende gjelder for vegetasjon og 
større trær som ikke skal fjernes. Gjerdene skal fjernes når byggearbeidene i planområdet er 
ferdige. 

    f) Krav vedrørende turveger 
Før det gis igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak i planområdet: 
- Eksisterende turveger som ikke bør bli direkte berørt av bygginga skal sikres i byggeperio-

den 
 

§ 3.3 Rekkefølgekrav før midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak på enkelttomter skal følgende 
krav være oppfylt for følgende tema: 

a) Utearealer 
Tilhørende utearealer skal være ferdig opparbeidet slik de er beskrevet og godkjent i utom-
husplanen. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides 
så snart som mulig påfølgende vår.  

    b) Infrastruktur-tiltak 
Eiendomsgrense mellom boligeiendom og leikeplass, grønnstruktur og turveg, som omtalt i § 
4.8, skal være markert. 

    c) Krav til skilting av turveger og gangsmett 
Alle turvegene i planområdet skal være ferdig skiltet. 

    d) Krav vedrørende turveger 
GT1-4 skal være ferdig opparbeidet.  

    e) Krav vedrørende nærlekeplass  
Før det gis brukstillatelser for boliger i byggeområdene skal den felles nærlekeplassen o_BLK 
være ferdig opparbeidet. 
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    f) Utbyggingsavtale 
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravene kan kommunen tillate 
at nye tiltak etableres i området før anlegget er ferdig bygd. 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

§4.1 Søknad om tillatelse til tiltak.  

Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i bestem-
melsene til kommuneplanen.  

§ 4.2 Leikeplasser 

Boligene innenfor denne reguleringsplanen skal få dekket sine behov for leikeplasser på føl-
gende måte. Kvalitetskrav er angitt i kommuneplanbestemmelsene.  
- Strøksleikeplass ved Skavanger barneskole.  
- Nærleikeplass i område BLK1 i denne reguleringsplanen  
- Småbarnsleikeplasser for blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse innenfor egne 
områder regulert til boligformål.  

§ 4.3 Tomtedeling  

Eventuell tomtedeling fastsettes i utomhusplan.  

§ 4.4 Byggehøyder.  

Ved bruk av skåtak kan arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av hver takflate tillates i 
tillegg til den tillatte gesimshøyden.  

Ved bruk av to pulttak, der minst ¾ av veggflaten under høyeste gesims er dekket med en an-
nen bygningsdel, kan høyeste gesims tilsvare maksimal angitt mønehøyde.  

§ 4.5 Terrenginngrep  

Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep til-
sås/tilplantes.  

§ 4.6 Vegetasjon  

Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Ny bebyg-
gelse og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. Eksisterende trær som i 
følge utomhusplanen skal bevares, skal beskyttes i anleggsperioden.  

§ 4.7 Utforming av bygninger og anlegg  

Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det 
framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detalje-
ring, farger og beplantning skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i områ-
det.  

§ 4.8 Gjerde og hekk  

Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 meter.  

Mot leikeplass, grønnstruktur/turveg, landbruks-, natur- og friluftsområde o.l. skal eiendoms-
grense tydelig markeres med gjerde, hekk e.l.  

§ 4.9 Kabler og ledninger  

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. 
skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
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§ 4.10 Avkjørsler  

Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende. BKS1 skal ha adkomst 
fra f_SKV5. Antall avkjørsler må tilpasses antall boenheter. BBB kan ha adkomster både fra 
o_SKV1 og f_SKV3. Ved justering av plasseringen, skal det dokumenteres at avkjørselen ikke 
kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av veg-
myndigheten med bl.a. krav til stigningsforhold og frisiktarealer. Maksimal tillatt bredde på av-
kjørsel til boligtomt er 4,0 meter.  

§ 4.11 Kulturminner  

a) Varsling  
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automa-
tisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som 
omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.  

    b) Steingjerder.  
Plankartet viser hvilke kulturminner som skal bevares gjennom hensynssoner H570: Bevaring 
kulturminner.  

Andre steingjerder bør tas vare på så langt det passer. Kulturminner som tillates fjernet, skal i 
samarbeid med kulturminnevernmyndighetene dokumenteres med innmåling og avfotografe-
ring før de fjernes. Nødvendige åpninger i steingjerdene kan etableres, men de skal ikke være 
større enn nødvendig, og nye ender på steingjerdene skal settes skikkelig i stand slik at de er 
stabile. Vegetasjon som kan skade steingjerdene skal fjernes. 

§ 4.12 Anleggsperioden 

Under anleggsperioden skal bl.a. følgende forhold ivaretas: 
a) Kulturminner (fegater, steingjerder) som skal tas vare på skal tydelig merkes og inngjerdes 
slik at de ikke kan skades under anleggsperioden. Tilsvarende gjelder for grøntdrag, turveger 
og for de delene av byggeområdene hvor vegetasjonen i henhold til planbeskrivelsen skal be-
holdes. 

b) Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøverndepar-
tementets retningslinjer for støy. 

c) Det skal gjennom hele anleggsperioden være tilgjengelighet for turgåere og skolebarn 
gjennom området. Dersom enkelte turveier må stenges i visse perioder, skal alternative ruter 
skiltes. 

 

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG.  

§ 5.1 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS4).  

    a) Arealbruk  
I dette området er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som konsentrert småhusbebyggelse 
(tre- og fire- mannsboliger og kjede-/rekke-hus, med inntil 3 målbare plan) med tilhørende an-
legg. Ved oppføring av konsentrert småhusbebyggelse skal det på området anlegges små-
barnsleikeplass for de minste.  

I dette området er det også tillatt å oppføre boligbebyggelse som frittliggende småhusbebyg-
gelse (eneboliger og tomannsboliger) med tilhørende garasjer/uthus. Inntil 1 hybel per tomt 
regnes i denne sammenhengen ikke som egen boenhet dersom den har mindre bruksareal 
enn 30 kvm BRA med unntak av mindre boder som kun har egen inngang. 

Det tillates inntil 10 enheter i området. 

    b) Grad av utnytting  
Maks prosent bebygd areal (BYA) er angitt på plankartet. BYA er inklusiv overflateparkering.  
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    c) Byggehøyder  
Ettersom det er skrått terreng (faller minst 1,5 meter i huskroppens utstrekning), skal boligene 
ha underetasje.  

Med skrått terreng og underetasje kan boligene ha gesimshøyde på inntil 7,0 meter og møne-
høyde på inntil 9,5 meter, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. 

    d) Plassering av bygg  
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jf. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 1 meter 
fra tomtegrense / eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. Dessuten skal slike mindre bygninger ligge minst 3 meter fra kanten av regulert 
kjøreveg / fortau. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden 
økes til 5 meter. 

    e) Utforming av bebyggelse og anlegg  
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Hoved-
møneretningen skal legges parallelt med høydekotene og husets lengderetning. Eventuelle 
større tørrmurer skal legges på skrå slik at de kan tilplantes.  

Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme form-
språk som hovedhuset.  

    f) Terrasser / balkonger  
Terrasser / balkonger skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser / balkonger som ligger 
mer enn 1,0 meter over terreng skal maksimalt stikke 2,5 meter ut fra vegglivet og være på 
maksimalt 15 kvm per boenhet utenfor vegglivet . 

    g) Uteoppholdsareal  
Uteoppholdsareal skal være samsvar med bestemmelsene for sone B i kommuneplanen. 

Areal for småbarnsleikeplass kan inngå som del av krav til minste uteoppholdsareal.  

Minst 3/4 av minste uteoppholdsareal (MUA) i forhold til bestemmelsene i kommuneplanen 
skal være på bakken.  

    h) Parkering  
Det skal etableres bil- og sykkeloppstillingsplasser i samsvar med bestemmelsene for sone B i 
kommuneplanen.   

    i) Oppfylling  
Terrenget i området kan fylles opp.  

§ 5.2 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BBB1)  

    a) Arealbruk 
I dette området er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som blokkbebyggelse (bebyggelse som 
er horisontalt og vertikalt delt med mer enn 4 boenheter) med tilhørende anlegg.  

I dette området er det også tillatt å oppføre boligbebyggelse som konsentrert småhusbebyg-
gelse (tre- og fire- mannsboliger og kjede-/rekke-hus, med inntil 3 målbare plan) med tilhøren-
de anlegg. 

Det tillates inntil 10 enheter i hver bygning som føres opp i området. 

På området skal det anlegges småbarnsleikeplass for de minste i samsvar med bestemmel-
sene i kommuneplanen.  

    b) Grad av utnytting  
Maks prosent bebygd areal (BYA) er angitt på plankartet. BYA er inklusiv overflateparkering.    

    c) Byggehøyder  
Maksimal høyde på byggverk er gesimshøyde på 10 m og mønehøyde på 13 m.  
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    d) Plassering av bygg  
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jf. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 1 meter 
fra tomtegrense / eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. Dessuten skal slike mindre bygninger ligge minst 3 meter fra kanten av regulert 
kjøreveg / fortau. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden 
økes til 7 meter.  
 
Boliger skal plasseres minst 10 meter fra nettstasjonen. 

    e) Utforming av bebyggelse og anlegg  
Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme form-
språk som hovedhuset.  

    f) Tilgjengelighet 
Minst 1/3 av de nye boenhetene skal ha alle hovedfunksjoner på boligenes inngangsplan / til-
gang via heis, og være tilgjengelige, slik dette er beskrevet i teknisk forskrift TEK 10 kap. 12-2.  

    g) Terrasser / balkonger  
Terrasser / balkonger skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser / balkonger som ligger 
mer enn 1,0 meter over terreng skal maksimalt stikke 2,5 meter ut fra vegglivet og være på 
maksimalt 10 kvm per boenhet utenfor vegglivet.  

For gode estetiske løsninger kan kommunen tillate at arealet på terrasse økes med areal i 
innvendige hjørner, i inntrekk i fasaden og der terrasse er overbygd med tak, - og at avstan-
den fra vegglivet økes tilsvarende. 

    h) Uteoppholdsareal  
Uteoppholdsareal (MUA) skal være i samsvar med bestemmelsene for sone B i kommunepla-
nen. 

Areal for småbarnsleikeplass kan inngå som del av krav til minste uteoppholdsareal.  

Minst 3/4 av minste uteoppholdsareal (MUA) i forhold til bestemmelsene i kommuneplanen 
skal være på bakken.  

    i) Parkering  
Det skal for etableres bil- og sykkeloppstillingsplasser i samsvar med bestemmelsene for sone 
B i kommuneplanen, bortsett fra at det tillates inntil 30 biloppstillingsplasser før det inntrer krav 
om anlegg under bakken for halvparten av plassene. 

    j) Oppfylling  
Terrenget i området kan fylles opp til kote 173. 

    k) Energi 
Blokkbebyggelse skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

§ 5.3 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 og BFS2). 

a) For disse arealene gjelder bestemmelsene i reguleringsplan 047 Lindbojordet (vedtatt 
16.08.1976) 

§ 5.4 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS2, BKS3 og BKS5). 

a) For disse arealene gjelder bestemmelsene i reguleringsplan 047 Lindbojordet (vedtatt 
16.08.1976) 

§ 5.5 Energianlegg (BE) 

    a) Arealbruk  
I dette området er det tillatt å etablere transformatorkiosk. Bygninger og anlegg skal ha en es-
tetisk god utforming tilpasset omgivelsene.  

§ 5.6 Renovasjonsanlegg (BRE)  

I dette området er det tillatt å etablere renovasjonsanlegg for området BKS1 
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§ 5.7 Leikeplass (BLK) 

I området skal det opparbeides leikeplass i samsvar med § 4.2. Leikeplassen skal opparbei-
des i henhold til kommuneplanens bestemmelser.  

BLK1 er offentlig og dekker krav til nærlekeplass for alle enheter i BKS1 og BBB1. 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Samferdselsanleggene skal opparbeides med utforming og bredder som vist på plankartet.  

Alle veganlegg for kjørende og gående skal ha tilfredsstillende belysning i henhold til veg-
normalene.  

§ 6.1 Kjøreveg (SKV1-5) 

I området SKV5 er det tillatt å etablere kjøreveger som adkomst til felt BKS1. Bredden på 
arealet omfatter kjørebane, skulder og grøft/snøopplag.  

o_SKV1 og 4 er eksisterende offentlig veger.  

f_SKV2, 3 og 5 skal være felles veger for de eiendommene som ligger langs disse vegene 
(også eiendommer som ligger utenfor planområdet). 

Veg f_SKV5 kan forskyves innenfor områdene BKS1 og BKS4 for å tilpasses plassering av 
bebyggelse og småbarnsleikeplass.  

Allmennheten skal ha tilgjengelighet til fots og på sykkel langs de felles vegene. 

§ 6.2 Holdeplass 

Arealet kan benyttes til holdeplass 

§ 6.3 Kollektivholdeplass 

Arealet kan benyttes til kollektivholdeplass 

§ 6.4 Parkeringsplasser 

Arealet kan benyttes til parkeringsplasser 

 

§ 7 GRØNNSTRUKTUR  

§ 7.1 Turveg (GT1-GT4)  

Disse områdene skal brukes til turveg og/eller sti og skal være åpne for allmennheten. 

Område GT1 er eksisterende sti. Den tråkkete gangstien skal beholdes, men det kan foretas 
mindre utbedringer av stien som bl.a. grusing/drenering/klopping/omlegging i våte partier. Om-
rådet langs stien kan ryddes i en bredde på 2 meter. Område GT1 skal være offentlig.   

Område GT2-4 skal være turveg. De kan opparbeides med en gruset bredde på 1,5 m og en 
ryddet bredde på 0,75 meter på hver side. Det kan settes opp belysning langs turvegen. Om-
råde GT2-4 skal være felles. 
 
Mellom GT2 og parkeringsplassen på BKS5 skal det settes opp et fysisk skille. 

§ 7.2 Friområde (f_GF1) 

Området kan benyttes som friområde, og skal være felles for BKS1. 

 

§ 8 HENSYNSSONER  

§ 8.1 Sikringssone - Frisikt H140  

Denne hensynssonen er vist med svart skravur på plankartet kombinert med et regulerings-
formål. Hensynssonen skal ivareta behovet for frisikt i kryssområder. I frisiktsonen skal ter-
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renget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parke-
ring) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående trær 
må oppstammes. 

§ 8.2 Bevaring kulturmiljø – steingjerder (H570) 

Området er vist på plankartet med svart skravur oppå annet formål. Hensynssonens viktigste 
funksjon vil være å hindre inngrep som ikke er omtalt i reguleringsplanen, og å verne om kul-
turminnene og deres omgivelser. Det skal ikke foretas noen inngrep i markdekket eller gjøres 
aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på kulturminnene. Vegetasjon som trær og busker 
fjernes slik at røysen holdes synlig. Steiner som faller ut legges på plass igjen.  

Se også § 4.11.  

Eventuelle andre nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og 
må forelegges regional myndighet (fylkeskommunen). 

 

§ 9 FORHOLDET MELLOM REGULERINGSPLANEN OG KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal utfylle reguleringsplanens bestemmelser. 
Der det er motstrid mellom disse bestemmelsene, skal reguleringsplanens bestemmelser gjel-
de foran arealdelens bestemmelser inntil arealdel som blir vedtatt etter denne reguleringspla-
nen eventuelt fastsetter noe annet..  

 


